
Bijzondere speloplossingen die aansluiten bij de huidige tijd

Interactief spelen



A new way to play 

Grondlegger van  
interactief spelen
De naam YALP is het omgekeerde van PLAY. Yalp richt speel- 

en sportplekken in die passen bij de filosofie ‘a new way to 

play’. Met toestellen die passen bij deze tijd. 

De wereld verandert continu. Jongeren van de huidige generatie 

zijn gewend aan smartphones, tablets en games. De manier 

waarop zij buiten sporten en spelen is daardoor ook heel anders 

dan vroeger. Interactieve toestellen combineren de positieve 

punten van gamen (spanning, levels halen) met de positieve 

kanten van buiten spelen (actief bewegen, sociale cohesie, 

grenzen verleggen en sociale ontwikkeling). De interactieve 

toestellen van Yalp voegen de “the best of two worlds” samen. 

Yalp lanceerde in 2006 met veel succes het eerste interactieve 

speeltoestel ter wereld. De Yalp Sona. Daarna volgden de 

ontwerpen Yalp Sutu, Fono, Memo en Toro. Inmiddels staan 

de toestellen wereldwijd in meer dan 300 recreatieparken, op 

schoolpleinen, bij zorginstellingen of in de openbare ruimte en 

sleepten vele prijzen in de wacht. 

VIDEO : daarom 

interactief spelen 

www.yalp.nl/interactief
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Identiteit
Muziek

Ontmoeten
Chillen
DJ’en

DJ-tafel Yalp Fono

Tieners

Educatief
Plezier

Beweging
Samenspel

Snelheid

Spelpilaren Yalp Memo

Kinderen

Sportveld Yalp Toro

Kinderen, tieners, volwassenen

Sport
Teams
Tactiek

Zeer intensief
Competitie

Geluidsboog Yalp Sona

Kinderen en families, senioren

Dansen
Muziek

Familyfun
Vrij spel

Samenspel
** Variant beschikbaar voor senioren

Competitie
Sport

Zeer intenstief
Voetbal

Stoer

Voetbalmuur Yalp Sutu

Kinderen, tieners, volwassenen



VIDEO : zo werkt de 

DJ-tafel Yalp Fono 

www.yalp.nl/Fono

De DJ-tafel Yalp Fono speelt in op interesses van de jeugd, zoals het veelvuldig gebruik van smartphones, het 

luisteren en delen van muziek en het rondhangen met vrienden. Het gebruik is simpel: leg een telefoon die muziek 

afspeelt op de DJ-tafel en het geluid wordt door de Yalp Fono versterkt overgenomen. Daarna kan muziek worden 

gemixt en effecten worden toegevoegd. De Yalp Fono blijft actueel, want jongeren brengen telkens hun eigen muziek 

mee op hun telefoon. 

Een echte DJ heeft altijd publiek nodig en een dansende menigte heeft altijd een DJ nodig die goede muziek draait.

De Yalp Fono is dan ook uit te breiden naar een JOP met overkappingselementen, een dansvloer, skatebaan, 

sportkooien of basketbalvelden en straatmeubilair. Daarmee wordt een brede groep jeugd aangesproken.

Het maximale volume van de DJ-tafel kan door Yalp worden ingesteld bij installatie.

YALP FONO
De interactieve DJ-tafel

De Yalp Fono bevat vier kanalen om te mixen (twee live 

kanalen vanaf de telefoon en twee kanalen met opgeslagen 

loops). Bekijk alle functies op www.yalp.nl/Fono

Onder andere geplaatst: Gemeente Den Haag, zorginstelling Houthaghe (afb. links), Center Parcs de 

Kempervennen (afb. midden), Gemeente Amsterdam, Bijlmerpark (afb. rechts), Gemeente Rotterdam, 

Gemeente Breda, Camping de Molenhoek, Center Parcs de Vossemeren, Rock’n’popmuseum Gronau 

(Duitsland), Palma De Mallorca (Spanje) en Center Parcs - Domaine du Bois aux Daims (Frankrijk).

Yalp Fono functies:

Pitch
Filter hoge en lage tonen 
afwisselend weg.

Loop
Neem 10 seconden van 
de muziek op en speel 
deze herhaaldelijk af. 

Scratch
Beweeg de platen heen en weer 
waardoor een krassend geluid 
ontstaat.

Crossfader
Regel de balans tussen  
de twee kanalen.

Delay
Voeg een echo toe  
aan de muziek.
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A new way to play 

Yalp Fono - 
design editie 

Een goede invulling van de openbare ruimte is 

belangrijk en draagt bij aan de sociale cohesie in 

wijken. Yalp bracht samen met leverancier Grijsen 

een speciale design editie van de Fono op de markt. 

Solide houten straatmeubilair is gekoppeld aan 

de betonnen DJ-tafel, waardoor er een in het oog 

springende aanwinst ontstaat voor de openbare 

ruimte. De combinatie van staal, beton en hout 

geeft een stoer uiterlijk aan deze design editie.

De Yalp Fono is verkrijgbaar in enkele 

voorgedefinieerde ontwerpen en zijn op maat 

samen te stellen uit losse elementen. De betonnen 

tafel is de basis. Daaraan voegt u zelf één of 

meerdere banken, zitstangen of een dansvloer toe.

Bekijk alle Fono opties op  

www.yalp.nl/fono-design-editie
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VIDEO : zo werkt de 

geluidsboog Yalp Sona  

www.yalp.nl/Sona

De Yalp Sona is een interactief geluidsspeeltoestel voor de buitenruimte. Met één druk op de knop kan gekozen 

worden voor verschillende spellen. De Yalp Sona speelt muziek en geeft beweegopdrachten. Bovenin de boog zit 

een camera die precies ziet wat kinderen op de vloer doen. In de vloer zitten dus geen sensoren! 

De vloer van de Yalp Sona is vrij toegankelijk en meerdere kinderen kunnen er tegelijkertijd op spelen. Doordat 

kinderen eigen regels verzinnen is het toestel blijvend uitdagend. Wist u bijvoorbeeld dat wij een kind onder de Yalp 

Sona hebben zien spelen met een bestuurbare auto? Hockeyend? Of rennend met een voetbal aan de voet? De 

boog is leuk voor de hele familie, wij zien papa’s, mama’s, opa’s en oma’s ook regelmatig een spelletje meespelen.

YALP SONA
de interactieve dans- en geluidsboog

Freeze

Dans zo fanatiek en gek mogelijk. 

Sta stil als de muziek stopt.

ReactieRace Chinees

Leer tellen in het Chinees. 

RunTime

Zet een parcours uit en gebruik de 

Yalp Sona als start- en eindpunt. 

DanceBattle

Speel een danscompetitie: de bewegings- 

intensiteit bepaalt de winnaar.

Code Breaker

Onthoud de code en ren 

naar de juiste getallen.

De Yalp Sona kent 10 verschillende spellen. NIeuwe spellen 

komen automatisch op iedere Sona beschikbaar.  

Bekijk alle spellen en spelregels op www.yalp.nl/Sona

Onder andere geplaatst: KFC Amsterdam (afb. links), Hullie Speelboerderij (afb. midden), gemeente 

Enschede (afb. rechts), indoor speelhal Avontuurfabriek Loosdrecht, Camping de Paal, Gemeente 

Hengelo, Basisschool de Cirkel Utrecht, Camping de Vossenberg, OBS de Zwaluw Markelo, Gemeente 

Enschede, Gemeente Delft, Camping De Noetselerberg, Angry Birds Park Johor Bahru (Maleisië), 

Flamingo Spa (Finland), Folkets Park Malmö (Zweden), IKEA Moscow (Rusland).

Yalp Sona spellen: 

Kinderen en families, senioren

Dansen
Muziek

Familyfun
Vrij spel

Samenspel
** Variant beschikbaar voor senioren
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A new way to play 

Yalp Sona in de 
zorg - kinderen en 
senioren
De Yalp Sona sluit perfect aan bij wensen vanuit de zorg. Er 

zijn vele mooie voorbeelden van fysiek of psychisch beperkte 

kinderen, die veel plezier ervaren onder de speelboog. Een kind 

dat in een normale situatie totaal geen emotie toonde, leefde 

helemaal op als ze met haar rolstoel onder de Yalp Sona 

bewoog. En een kind met autisme bewoog actief, zwaaide met 

haar armen en lachte! De vloer is geheel rolstoeltoegankelijk 

en het tempo en volume van de spellen zijn aanpasbaar. 

Senioren 

Ook voor ouderen is de Yalp Sona een belangrijke zorginnovatie. 

Bewegen op muziek van het toestel draagt preventief bij 

aan het welbevinden van kwetsbare ouderen die in het 

dagelijks leven veel binnen zitten. Bij gezonde ouderen, maar 

ook dementerenden, bij wie gevoeligheid voor muziek die 

ze kennen van vroeger tot ver in het dementeringsproces 

aanwezig blijft. De geluidsfragmenten voor de Yalp Sona voor 

ouderen zijn ingesproken door Olga Commandeur.

Onder andere geplaatst: OCR Het Roessingh Enschede, Stichting BIO 

Kinderrevalidatie Arnhem, Zorggroep Apeldoorn, De Posten Enschede, 

HilverZorg de Zonnehoeve Hilversum, Florence Houthaghe Den Haag, De 

Zellebergen Oudenbosch, Zorginstelling Taavetinpuisto Helsinki (Finland).
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VIDEO : zo werkt de 

voetbalmuur Yalp Sutu 

www.yalp.nl/Sutu

De hedendaagse jeugd vraagt om speloplossingen die bij deze tijd passen. De Yalp Sutu is het aloude en nog altijd 

populaire muurtje trap in een nieuw jasje. De voetbalmuur is perfect als laagdrempelig toegankelijke wijk- of 

recreatievoorziening, maar ook geschikt voor professionele voetbaltrainingen op hoog niveau. 

De voetbalmuur Yalp Sutu bevat 16 lichtgevende vlakken die meten als ze met een bal geraakt worden. Met één 

druk op de knop kan gekozen worden voor verschillende spellen. Via de internetverbinding worden doorlopend 

nieuwe spellen op de voetbalmuur geüpload die het product vernieuwend houden.

YALP SUTU
de interactieve voetbalmuur

De Yalp Sutu kent 10 uitdagende spellen en blijft 

vernieuwen. De spellen zijn geschikt voor een voetbal, maar 

ook met een hockeybal, handbal, tennisbal of basketbal.  

Bekijk alle spellen en spelregels op www.yalp.nl/Sutu

Yalp Sutu spellen: 

Total Sutu
Vul de hele muur door elk
paneel te raken. Raak je een paneel 
twee keer = opnieuw spelen.

Shape Sutu
Raak ieder verlicht paneel en  
schiet de vorm uit. Na ieder level 
wordt de vorm moeilijker.

Speed Sutu
Schiet zo hard mogelijk en  
zie je score in kilometer per uur 
terug op de Sutu.

Spot Sutu
Raak de juiste panelen en claim 
je hoogste score online. Ben jij de 
beste Sutu speler ter wereld in de 
online ranklijst?

Penalty Sutu
Houd de penalty van je 
tegenstander uit het doel.

Competitie
Sport

Zeer intenstief
Voetbal

Stoer

Voetbalmuur Yalp Sutu
Onder andere geplaatst: Trainingscomplex FC Twente (afb. links), Gemeente Hengelo (afb. midden), 

studio FOX Sports seizoen 2015 / 2016 (afb. rechts), Sportcentrum Utrecht, indoor sportcentrum 

SkyZone Doetinchem, Center Parcs de Eemhof, Gemeente Lelystad, Center Parcs De Kempervennen, 

Gemeente Den Haag, Camping ‘t Rheezerwold, Angry Birds Park Vuokatti (Finland), gemeente Keulen 

(Duitsland), Angry Birds Activity Park Gran Canaria Palmas (Spanje) en Floraland Chengdu (China).
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A new way to play 

Dubbele Yalp Sutu 
in een sportkooi

In de Haagse wijk Ypenburg werd een sportkooi 

geplaatst (foto), waarin twee interactieve 

voetbalmuren tegenover elkaar geplaatst zijn. Dit 

geeft legio nieuwe competitiemogelijkheden. Maar, 

competitie is niet alleen mogelijk met voetbalmuren 

op één plek. Door de internetconnectie is het technisch 

gezien mogelijk om competities te spelen met andere 

Yalp Sutu muren in binnen- en buitenland. Denk 

bijvoorbeeld aan fans van Ajax in Nederland die op 

afstand een potje voetbal tegen fans van FC Barcelona 

in Spanje spelen. Nu is dit nog toekomstmuziek, maar 

naast jaarlijkse spelontwikkeling, richt Yalp zich ook op 

de ontwikkeling van deze technische mogelijkheden. 

De voetbalmuur Yalp Sutu is niet alleen in een nieuwe 

sportkooi te plaatsen, maar het is ook mogelijk om een 

bestaande kooi te upgraden.



VIDEO : zo werkt het 

toestel Yalp Toro 

www.yalp.nl/Toro

De Toro is ontwikkeld vanuit het gedachtegoed van hockeybondscoach Marc Lammers. Waar hij vroeger zelf op straat 

voetbalde of hockeyde, constateerde hij dat kinderen opeens achter de Wii zaten. Hij vindt dat kinderen de ruimte 

moeten krijgen om te sporten en ‘te pielen’. Marc Lammers heeft samen met Yalp spellen voor de Toro ontwikkeld.

 

De Toro is een kleurrijk sportveld, waarbij de traditionele doeltjes zijn vervangen door interactieve panelen. De goals  

met LED-verlichting en sensors reageren als het doel geraakt wordt. Door de afgeschuinde hoeken en 4 doeltjes aan 

iedere zijde van het veld is het spel altijd in beweging en staat er geen enkele speler stil. 

YALP TORO
Het interactieve sportveld

Onder andere geplaatst: Hockeyclub Den Bosch (afb. midden), Gemeente Emmen (afb. rechts), 

Sportcentrum Utrecht, SkyZone Doetinchem, Landal Vennenbos, OBS De Klinker Schiedam, BH&BC 

Breda, AOC Oost Borculo, Gemeente Sittard, Gemeente Amsterdam, Brede School Ede, Gemeente  

Den Haag, Recreatiepark ‘t Rheezerwold.

Yalp Toro spellen: 

Flessenvoetbal
Verdedig je doel. Wordt je doel geraakt? 
Dan gaan er LED’s uit. Zorg dat in jouw 
doel als laatste LED-lampjes branden. 

Shifter
Raak het doel met jouw kleur drie keer. 
Maar let op: de kleuren van de doelen 
wisselen tijdens het spel van plek.

GoalPlay
Scoor binnen twee minuten. Na 
ieder doelpunt wordt gewisseld. 

Switch
Raak het doel van je tegenstander 
twee keer, hij moet dan wisselen. Zorg 
dat je zelf zo lang mogelijk in het veld 
blijft staan. 

Rood tegen groen
Verander binnen 3 minuten  
alle goals in het veld in de kleur van 
jouw team.

De Yalp Toro kent 7 verschillende spellen. NIeuwe spellen 

komen automatisch op iedere Toro beschikbaar.  

Bekijk alle spellen en spelregels op www.yalp.nl/Toro

Educatief
Plezier

Beweging
Samenspel

Snelheid

Kinderen
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VIDEO : zo werkt het 

toestel Yalp Memo 

www.yalp.nl/Memo

Memo staat voor MEmory en MOvement. Een kind is van nature actief en wil graag bewegen. Yalp Memo bestaat 

uit een speelvloer en 7 spelpilaren die voorzien zijn van een aanraakgevoelig LED-scherm. Voorop staat puur 

spelplezier, terwijl sommige spellen tegelijkertijd een educatief karakter hebben.

De bediening van de Yalp Memo is vergelijkbaar met de bediening van een smartphone of tablet. Door het scherm aan 

te raken en door over het scherm te vegen (‘swipen’) worden er spellen gespeeld. De speelvloer maakt de spelpilaren 

tot een eenheid, visualiseert de renroutes en prikkelt de fantasie van kinderen om nieuwe spelregels te verzinnen.

YALP MEMO
Interactieve, educatieve spelpilaren

Alle Yalp Memo spellen zijn een mix van plezier, actief 

bewegen en educatie. Een korte speluitleg met hints en 

aanmoedigingen helpt kinderen op weg.  

Bekijk alle spellen en spelregels op www.yalp.nl/Memo

Onder andere geplaatst: Gemeente Cuijk (afb. links), Julianaschool Rijssen (afb. midden en foto linker 

pagina), Yalp (afb. rechts), Gemeente Den Haag bij OBS Houtwijk en De Eshof, gemeente Harderwijk, 

Zwembad de Vijf Heuvels in Markelo, Yonghly Chengdu (China), Basisschool Berghemskolan, Järfälla 

(Zweden) en gemeente newtownabbey (Ierland).

Yalp Memo spellen: 

Abc
Zet de letters van het alfabet op de 
goede volgorde

Tag
Tik de pilaar aan die steeds op een 
andere plek op het speelveld oplicht.

Matty
Los samen rekensommen op. Deze 
worden per level steeds moeilijker.

Switch
Ren over de speelvloer en switch zoveel 
mogelijk pilaren naar de gekozen kleur.

Quest quiz
Speel de quiz. Wie beantwoordt 
de meeste vragen goed? 

Educatief
Plezier

Beweging
Samenspel

Snelheid

Kinderen
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A new way to play 

Quest Memo 
boordevol 
prikkelende 
weetjes
Kun je oranje worden door het eten van wortels? 

Kan een dier eigenlijk links of rechtspotig zijn? Kun 

je aan twee dingen tegelijk denken? Benieuwd naar 

of dit waar of kletspraat is en waarom? 

Het toonaangevende magazine Quest ontwikkelde 

samen met Yalp een speciale variant van Yalp 

Memo ter aansluiting op het educatieve en actieve 

karakter van het toestel. Deze Quest-rode variant 

bevat een spannend quizspel boordevol weetjes en 

vragen. Het doel van het spel is niet alleen ‘wie is 

de slimste?’, maar ook ‘wie is de snelste?’. Het spel 

bevat maar liefst 500 vragen, ingesproken door de 

hoofdredacteur van Quest, Thomas Hendriks. 
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MEEST GESTELDE VRAGEN
FAQ’s

Elektronica in de 
buitenruimte. 
Gaat dat niet stuk?
De toestellen zijn ontwikkeld voor de zware omstandigheden 

in de openbare ruimte. Alle elektronica is bij alle producten 

weggewerkt in een stevige stalen behuizing. Meer dan 300 

geplaatste toestellen bewijzen dat een ‘computer’ in de 

openbare ruimte geen enkel probleem is en dat de toestellen 

van Yalp hufterproof ontworpen zijn. Zo is de voetbalmuur 

Yalp Sutu geplaatst op het Newtonplein in Den Haag en de 

DJ-tafel Yalp Fono in het Bijlmerpark in Amsterdam. 

Blijven de 
toestellen wel voor 
langere tijd leuk?
Zeker! Om meerdere redenen. 1) Ieder spel kent 

verschillende levels, die steeds moeilijker worden. 

Daardoor blijft het spel uitdagend. 2) Alle spellen zijn 

open geformuleerd. Daardoor zien we dat kinderen 

hun eigen regels bedenken. 3) Er komen steeds nieuwe 

spellen die via de internetverbinding vanzelf beschikbaar 

komen op het toestel. Eigenlijk hebben kinderen 

daardoor iedere keer weer een nieuw speeltoestel.

Wat is interactief spelen?
Interactief spelen speelt zich af op het raakvlak van de digitale en de fysieke wereld: ‘Gamen in het echt’. De 

gamewereld brengt uitdaging, afwisseling, vernieuwing in spellen en de mogelijkheid om spelniveaus dynamisch aan 

te passen aan de speler. De fysieke wereld brengt onder meer lichaamsbeweging, sociale interactie, gezond buiten 

zijn. Best of both worlds dus.

Wat is het stroomverbruik?
De interactieve toestellen gebruiken tussen de 60 en 90 Watt. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van een 

gloeilamp. Het enige wat u nodig heeft om de toestellen aan te sluiten is een simpele stroomaansluiting.

Werken de 
interactieve 
toestellen ook in 
een internationale 
omgeving?
Ja, absoluut! Er zijn verschillende taalsets beschikbaar, 

waartussen eenvoudig geswitched kan worden. Tip: zet 

het toestel eens op Engels of Duits waardoor Nederlands 

sprekende kinderen spelenderwijs een andere taal leren.

En het beheer?
Het beheer is heel belangrijk en daar steken 

onze ontwerpers veel tijd in. Het uitgangspunt: 

simpel houden. Geluidsvolume, aan/uit tijden 

en spellen kunnen eenvoudig worden ingesteld 

met een internetinlog. Onze toestellen regelen 

zichzelf trouwens ook: een spel dat niet vaak 

wordt gespeeld, wordt automatisch vervangen 

door een ander spel. 

Ieder toestel is te beheren via een speciale website. 
Deze site is te bereiken via  
www.yalp.nl en klik vervolgens op ‘login’.

Geluid? Geeft dat 
geen overlast?
De interactieve toestellen hebben speakers die geluid 

produceren. Een indicatie voor het maximale volume is 72 

dB: vergelijkbaar met het geluid van een TV. Maar geen 

zorgen: de beheerder kan voor ieder toestel het maximale 

volume instellen én aan/uit tijden instellen via de speciale 

beheerderswebsite.

VIDEO : De toestellen van Yalp zijn écht wel hufterproof ontworpen. Wist u 

bijvoorbeeld dat de Yalp Sutu panelen zijn gemaakt van polycarbonaat? Dit sterke 

kogelwerende materiaal wordt toegepast in de schilden van de ME. www.yalp.nl/Sutu
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Best of both worlds. De gamewereld 

brengt uitdaging, afwisseling 

en vernieuwing in spellen. De 

fysieke wereld brengt onder meer 

lichaamsbeweging, sociale interactie 

en gezond buiten zijn. 

PRODUCTOVERZICHT
interactieve toestellen

De Yalp Memo bestaat uit 7 spelpilaren 

op een speelvloer. Spellen variëren van 

tikkertje in een nieuw jasje tot aan een 

spel waarbij rekensommen als groep 

opgelost worden.

Afmetingen Yalp Memo: doorsnede cirkel 8 

meter. Meer op www.yalp.nl/memo

Het toonaangevende magazine 

Quest levert samen met Yalp 

deze speciale variant van Memo. 

De Questrode variant heeft een 

exclusief quizspel boordevol weetjes 

en vragen.

De Yalp Toro doelen kunnen 

geìntegreerd worden in hekwerk of 

sportboaring. Zo bepaalt u zelf de 

afmetingen en indeling van het veld.

Vraag Yalp naar de mogelijkheden, 

voor het zelf samenstellen van uw 

sportveld.

De Yalp Sutu is een revolutionaire, 

interactieve balmuur boordevol spellen. De 

16 panelen zijn impactgevoelig en meten 

zo afzonderlijk de schoten van een bal. 

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Afmetingen 

Yalp Sutu bovenstaand 10,0(l)  x 7,0 (b) x 2,8 (h) 

meter. Meer op www.yalp.nl/sutu

Spelen op het interactieve sportveld 

Yalp Toro is zeer actief en het spel 

ligt nooit stil. Vier interactieve doelen 

reageren als het doel geraakt wordt. 

Afmetingen Yalp Toro 13,7 (l) x 13,7 (b) meter. 

Ook verkrijgbaar in 9,5 (l) x 9,5 (b) meter. 

Meer op www.yalp.nl/toro

De Yalp Sona is een interactieve 

speelboog, waar jong en oud samen 

dansen, zo snel mogelijk een parcours 

afleggen of één van de braingames spelen. 

Afmetingen Yalp Sona: 4,5 (l) x 4,5 (b) x 3,8 (h) 

meter. Meer op www.yalp.nl/sona

De Yalp Fono is een swingende 

draaitafel voor de buitenruimte. 

De jeugd kan effecten toevoegen 

aan muziek van hun smartphone of 

nummers mixen. 

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. 

Afmetingen Yalp Fono bovenstaand 2,6 (l) x 

3,1 (b) x 2,5 (h) meter. Afbeeldingen rechts: 

Fono gekoppeld aan Grijsen straatmeubilair. 

Meer op www.yalp.nl/fono-design-editie 
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A new way to play 
Onze klanten
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“Ik ken geen enkel speeltoestel dat zoveel uitdaging 

en speelwaarde biedt, voor zo’n grote doelgroep.”
Mirjam Kuijken - Camping de Paal - Bergeijk over de Yalp Sona

Er wordt gemiddeld 10,5 uur per dag gespeeld  
op de indoor Yalp Sona bij de IKEA.

IKEA RUSLAND, Moscow

“Het is belangrijk om je te 

verdiepen in de hedendaagse 

jeugd. Alleen zo kun je 

vaststellen dat de tijd zodanig 

is veranderd dat andere 

sportoplossingen nodig zijn.” 
Wim-Joost Licht - Gemeente Hengelo over de Yalp Sutu



Yalp      Nieuwenkampsmaten 12      7472 DE Goor      T+31 (0)547 289410      info@yalp.nl      www.yalp.nl

UNIEKE SPEELPLEK? 
Ons ontwerpteam denkt mee!


